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                                        Evy BARTOŇOVÉ                
                              
                 Srovnání sportovní přípravy fotbalistek Sparty a Slavie 
                                         a její odraz ve výsledcích

       Ženský fotbal není častým tématem zpracovávaným v kvalifikačních pracích. Je ovšem 

jisté, že jeho rostoucí popularita jej v současnosti vysoce aktualizuje. Eva Bartoňová  se na 64 

stranách své bakalářské práce ženským fotbalem dopodrobna zabývá. Porovnání tréninku 

fotbalistek Sparty a Slavie v závislosti na vzájemných výsledcích je zajímavé. Práce vykazuje 

zcela klasickou strukturu. Problémové otázky i cíle jsou na s. 8 strukturovaně a výstižně 

formulovány.

       V teoretické části práce Bartoňová prokázala, že je schopna nejen vytipovat vhodnou 

literaturu a internetové zdroje, ale také s ní pracovat na požadované úrovni a v textu ji citovat. 

Podrobně je charakterizován fotbal, jako sportovní hra s přihlédnutím ke specifikum ženského 

fotbalu. Analyzován je také sportovní trénink se svými složkami a cykly.

       Pět hypotéz na s. 25 sice souvisí s tématem práce, jejími cíli i problémovými otázkami, 

ale není jasné na jakém základě je autorka formulovala. Hypotézy by měly vcházet 

z teoretické části práce. V té ale není o konkrétním tréninkovém procesu Sparty či Slavie ani 

jediné slovo.

       Ve výzkumné části se Bartoňová bohužel výrazně odchýlila od cílů práce.  Analýza 

tréninkového procesu obou družstev, a jeho následné porovnání všech jeho složek je 

samozřejmě v pořádku. Vhodné jsou i použité metody. Nicméně kapitoly, které rozebírají 

jednotlivá utkání  a přinášejí jejich statiku (góly, šance, střely, rohy, fauly, napomenutí a 

vyloučení) nemají s cílem práce žádnou souvislost. Pro naplnění tohoto cíle je důležitý pouze 

výsledek.  

      Závěry jsou výstižné, konkrétní a dobře strukturované. věcné a náležitě strukturované. 

Včetně doporučení pro využití v praxi. 

Formální stránka práce je bez podstatných chyb.  Je třeba ovšem uvést, že „novinářský jazyk“, 

který autorka občas používá nemá v kvalifikační práci místo. Přílohy práci vhodně doplňují. 

      Přes výše uvedené nedostatky lze práci považovat za poměrně zdařilou. Autorka 

prokázala že se ve zkoumaném problému orientuje je schopna jej pečlivě zpracovat. 

S určitými výhradami tedy práci doporučuji k obhajobě.

Otázka k obhajobě: Vysvětlete rozdíl v termínech „sportovní trénink“ – „sportovní příprava“  
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